
Beste verbaasde moeder, 

Wat leuk, dat je de Roeptoeter hebt gevonden en een vraag stelt. Het antwoord is simpel en ook 

niet… Voor je zoontje is het heel normaal wat hij doet, omdat hij zichzelf, haast en passant en 

vooral spelenderwijs, lijkt te verdiepen in de verschillende thema’s van zijn eigen alledaagse dag. In 

dit geval is dat: met het voorleesboek lekker tellen. Plezier hebben in de onbegrensdheid van dat 

spel. Plezier hebben in het behappen van het concept tellen en wat daarbij hoort: de cijfers, het 

rangschikken, de reeks, de betekenis. Plezier in het begrijpen wat een getal is en kan zijn! Dat 

belooft wat! Hou hem maar goed in de gaten en laat het spelplezier steeds vooropgaan. Hou je 

geest open en volg hem in zijn kielzog. 

Probeer daarbij valkuilen te vermijden. Ik noem: 

-ga hem niet pushen, 

-vraag geen demonstraties van zijn kunnen op verjaardagen of andere gelegenheden waar veel 

mensen bij elkaar zijn,  

-schep niet over hem op waar hij bij is, 

-ga hem niet overwaarderen! Hij ontwikkelt zich stap voor stap, al lijken dat grote stappen te zijn, 

niet in alles zal dat misschien zo gaan, 

-ga niet teveel het accent leggen op zijn cognitieve ontwikkeling. Dan kan ten koste gaan van zijn 

net zo belangrijke creatieve, emotionele, fysieke en sociale ontwikkeling, 

-laat hem lekker veel spelen, 

-leer hem ook omgaan met eventuele frustraties: niet alles zal meteen goed gaan of perfect. Er 

zullen ook zaken zijn, die hij niet meteen weet/ kan/ snapt. Er zullen ook dingen zijn, die hij passief 

wel al helemaal begrijpt, nadat het hem is aangeboden, maar die hij niet meteen ook ‘teruggeeft’, 

die hij niet meteen ook actief beheerst. Hij moet mogen falen! 

-leer hem al snel, dat kritiek en spot opbouwend zijn en dat je leert van fouten maken, 

-doet hij iets goed, benoem dan wát hij goed heeft gedaan en zeg niet alleen: wat kan je dat goed! 

-probeer te voorkomen, dat hij vervreemdt van leeftijdsgenoten, 

-laat hem lekker veel spelen, 

-maak zijn ontwikkeling leidend en niet lijdend, 

-probeer hem te blijven zien als persoon en niet als fenomeen: hij is niet wat hij doet, 

-laat hem lekker de wereld onderzoeken, in zijn eigen tempo en op zijn eigen voorwaarden, 

-laat hem lekker veel spelen. Hij is nog jong! 

Je merkt het: ik loop danig op de zaken vooruit! Dat komt, omdat het tot 140 tellen, vergeleken bij 

het gemiddelde kind van vier jaar, wel opvalt ,hoor! Zeker, omdat hij die ‘uitdaging’ uit zichzelf aan 

is gegaan! Gaat hij op alle andere 17 ontwikkelingsgebieden, naast het getalbegrip, met dezelfde 

grote sprongen vooruit, dan is het zaak om hem te blijven motiveren voor het leren leren en 

onderzoeken. 

Kan school niet voldoende uitdaging bieden, vul het aanbod dan zelf aan, door ook buitenschools 

een rijke leer-omgeving voor hem te creeëren. Eropuit! Naar de bieb, naar de muziekschool, naar de 



sportclub, naar schaakles of die leuke Chinese taalcursus! Lekker schilderen! Veel voorlezen! 

Proefjes doen! Een eigen tuintje! Dus: niet alleen maar gaan tellen en sommen maken…. 

Meer info nodig? Kijk dan ook eens naar mijn artikel over hoogbegaafdheid bij Fabels en Feiten. 

Veel plezier met je zoontje! En tel ze… 

 


